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Skoteldar og sprengiefni

9. kafli

Skoteldar

Flokkar
I-IV

Skoteldar

• Skoteldur er búnaður eða 
tæki sem inniheldur efni 
eða efnasambönd, sem 
með íkveikju eða á annan 
hátt er ætlað að framkalla 
áhrif í formi ljóss, hljóðs, 
lofttegunda eða reyks og 
er tilkomin vegna 
efnafræðilegra breytinga.
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Skoteldar

• Skoteldum er skipt í fjóra 
meginflokka, flokkar I-III 
eru ætlaðir í sölu til 
almennings, en flokkur IV 
er eingöngu ætlaður til 
notkunar sérfræðinga með 
tilskilin réttindi og þekkingu.

Skoteldar

• Flokkur I:
• Í þeim flokki eru meðal 

annars knöll, innisprengjur 
stjörnuljós ofl. Þetta eru 
skoteldar sem skapa litla 
hættu og eru án 
aldurstakmarkana 
notenda.

Skoteldar

• Flokkur II:
• Litlir flugeldar, minni 

skotkökur, minni skotblys,
ofl. Skoteldar sem eru til 
notkunar utandyra.
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Skoteldar

• Flokkur III:
• Stærri flugeldar, stærri 

skotkökur, gos ofl. 
Skoteldar sem henta til 
notkunar á stórum opnum 
svæðum.

Skoteldar

• Flokkur IV:
• Skotblys og skotblys með 

stærri hólkvídd en 2”. 
Tívolíbombur sem eru 
stærri en 3”, minni 
tívolíbombur er bannað að 
nota. 

• Einnig skotelda sem ekki 
eru fullgerðir og/eða ekki 
til sölu til almennings.

Skoteldar/merkingar

• Skoteldar skulu merktir á 
viðurkenndan máta:

• Mjög litlar rakettur og blys 
1.4S

• Litlar rakettur og blys: 
1.4G

• Stórar rakettur 1.3G
• Sýningarvara (tívolíbomur 

ofl) 1.1G, getur einnig 
verið 1.2G fer eftir 
framleiðslulandi. 
Merkingar á neyðarvöru 
t.d. línurakettu er 1.4G
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Skoteldar/geymslu og sölustaðir

• Geymslu og/eða 
sölustaðir eru háðir 
úttektum m.a. slökkviliðs-
stjóra, lögreglustjóra, 
vinnueftirliti. Úttekt miðast 
við viðeigandi reglugerðir, 
þ.e.a.s að ekki skapist 
sérstök hætta á bruna eða 
sprengingu, taka verður 
tillit til fjarlægðamarka, 
hvaða starfsemi er í 
nálægð ofl., samanber 
reglugerð gr. 33.

2° og 3° bruni eftir skoteld

Skoteldar/ aðkoma slökkviliðs

Slökkviliðsmenn hér á landi hafa yfirleitt ekki 
hlotið neina sérstaka þjálfun varðandi 
viðbrögð við eld í byggingum og/eða flutnings-
tækjum er geyma skotelda. Erlendis þar sem 
þessi þekking er til staðar eru áherslurnar þær 
sömu, ef eldur hefur ekki náð byrgðum má 
reyna að slökkva, en ef eldur hefur náð 
byrgðum þá aðeins loka svæðum og hafa í 
huga fjarlægðamörk miðað við vitað magn.

Reglur um húsnæði fyrir verslun með
skotelda í smásölu

• 1.1 Lögreglustjóri veitir leyfi til sölu skotelda í smásölu að 
fenginni umsögn slökkviliðsstjóra varðandi húsnæði og 
öryggisbúnað við geymslu og sölu þeirra.

• 1.2 Í umsókn um smásöluleyfi til sölu skotelda skulu koma 
fram upplýsingar um ábyrgðaraðila, fyrirhugaðan sölustað, 
staðsetningu lagers, hámarksmagn skotelda á lager 
flokkað eftir tegundum, form flutninga milli lagers og 
sölustaðar og hvar hugsanlegur afgangur verður geymdur 
milli sölutímabila. Í lok sölutímabils skal ábyrgðaraðilinn
tilkynna lögreglustjóra og slökkviliðsstjóra um magn og 
gerðir skotelda í geymslunni.
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Reglur um húsnæði fyrir verslun með
skotelda í smásölu

• 2.1 Sala skotelda má einungis fara fram á sérstökum 
sölustöðum sem slökkviliðsstjóri hefur skoðað. Reglurnar 
gilda einnig um geymslu skotelda eftir því sem við á.

• 2.2 Sölustaður skal vera á jarðhæð húss. Sé sölu-
staðurinn hluti af stærra húsi skal hann vera sérstakt 
brunahólf EI60 og skal liggja að útvegg með hurð og 
gluggum á a.m.k.einni hlið. Allar klæðningar skulu vera í 
flokki 1. Sé innangengt frá sölustað inn í aðra hluta 
hússins, skal hurð vera a.m.k. EI-CS60, en frá sölustaðnum
inn á lager fyrir skotelda skal hurð vera a.m.k. EI-CS30. 
Ekki er heimilt að halda hurðunum opnum t.d. með 
segulgripum eða á annan hátt. Stærð brunahólfsins skal 
vera af eðlilegri stærð miðað við umfang sölunnar og þar 
skal ekkert vera sem ekki tilheyrir sölu skoteldanna.

Reglur um húsnæði fyrir verslun með
skotelda í smásölu

• 2.3 Heimild er að leyfa sölu úr stakstæðum skúrum eða 
stálgámum sé stærð þeirra a.m.k. 25 fermetrar og þar sé 
að jafnaði óverulegar birgðir. Þá skal ekki staðsetja nær
húsum en 15 m.Við staðsetningu þeirra skal hafa í huga að 
þeir hindri ekki aðkomu slökkviliðs.

• 2.4. Sé birgðageymsla tengd sölustað skal hún vera 
aðskilin frá honum með vegg EI60 og allar klæðningar í 
flokki I. Hurðir í slíkum vegg skulu vera EICS30.

Reglur um húsnæði fyrir verslun með
skotelda í smásölu

• 2.5. Sölustaðir skulu hafa dyr sem liggja beint út undir bert 
loft, hurðir skulu opnast út, vera með pumpu og opnast án 
þess að snúa þurfi hurðahúnum , þ.e. Að nóg sé að ýta á 
þær innanfrá eða toga í handfang utanfrá.

• 2.6 Ekki er heimilt að vera með laustengd ljós („hunda“) á 
sölustöðum. Um raflagnir vísast að öðru leiti til úttektar 
slökkviliðsstjóra. 

• 2.7. Öll meðferð með opinn eld og reykingar eru bannaðar 
á sölustöðum og skulu varnaðarskiliti þar um vera á 
áberandi bæði innan sem utan dyra.

• 2.8. Ganga skal frá stórum skoteldum á sölustað þannig að 
þykkt plast sé fyrir framan hillur og magni stillt í hóf.
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Reglur um húsnæði fyrir verslun með
skotelda í smásölu

• 2.9. Á sölustöum skulu vera handslökkvitæki og annar 
slökkvibúnaður, sem slökkvistjóri mælir fyrir um.

• 3.0. Öll sala skotelda er óheimil utan þeirra sölustaða sem 
slökkviliðsstjóri hefur skoðað og lögreglustjóri samþykkt.

• 3.1. Sölustaðir skulu tengdir vakstöð, vaktaðir allan 
sólarhringinn, eða öryggi tryggt með öðrum full-

• nægjandi hætti að mati lögreglustjóra.
• 3.2. Lögreglustjóri getur hafnað umsókn um sölustað ef 

staðsetning skapar hættu fyrir umferð eða af öðrum 
sérstökum aðstæðum

• 3.3. Að öðru leyti er vísað í ákvæði byggingarreglugerðar
nr. 441/1998 og reglugerð um skotelda frá 15.12.03 

Sprengiefni

Sprengiefni

• Sprengiefni er 
efnasamband, fast efni 
eða vökvi/efnablanda sem 
hefur þann eiginleika að 
breytast mjög hratt í gas á
mjög skömmum tíma, við 
högg, þrýsting eða hita 
svo og kveikiefni svo sem 
hvellhettur og kveikiþræði. 
Gasið hefur mun meira 
rúmtak en fasta efnið eða 
vökvinn og myndast því
geysilegur þrýstingur á
augnabliki.
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Sprengiefni

• Sprengiefninu er skipt í flokka eftir því hve 
auðveldlega efnið fer frá upptendrun yfir í
sprengingu. Munurinn á skilgreiningum 
upptendrun og sprenging er á hvaða hátt 
breytingin á sér stað eftir endilöngu efninu við 
varmabreytingu. Við sprengingu hefst breytingin 
með þrýstibylgju sem fer í gegnum efnið ásamt 
efnahvarfinu sjálfu.

Sprengiefni

• Afl sprengiefnis fer eftir sprengihraða t.d er 
sprengihraði dynamits er 3500m/sek, ANFO 
1200-2500 m/sek, fer nokkuð eftir gæðum 
framleiðslu, Sprengihraði plastic sprengiefna t.d. 
Semtec og C-4 er 12000-14000 m/sek, en púður 
er 300 m/sek. Sprengiefni innihalda brennanleg 
efni og súrefni, þ.e.a.s. ekki þarf súrefni úr 
umhverfinu til þess að bruni/sprenging geti átt sér 
stað.

Sprengiefni

• Fyrsti flokkur:
• Sprengiefni í

fyrsta flokki 
þekkjast á því
að sprenging 
verður strax við 
uppkveikjun.
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Sprengiefni

• Annar flokkur:
• Sprengiefni í öðrum flokki upptendrast við 

uppkveikjun og fer auðveldlega yfir í sprengingu. 
• Flest efnin í fyrsta flokki og efnin í öðrum flokki 

nefnum við sprengiefni. Uppkveikjunarefni eða 
púður brennur stöðugt en þó getur orðið sprenging.

• Sprengiefnum er hægt að skipta upp í þrjá hluta 
þ.e.a.s: sprengiefni (dynamit, anfo, ofl.), hvellhettur, 
púður.

Dynamit

• Næmt fyrir 
uppkveikju

• Orkumikið
• Vatnsþolið
• Kuldaþolið
• Sprengihraði 3500 

m/sek
• Upptendrun:Hvell-

hetta

Sprengiefni/Dynamit

• Jákvætt:
• Næmt fyrir uppkveikju
• Orkumið
• Vatnsþolið
• Kuldaþolið
• Geymsluþolið
• Sprengihraði 

3500m/sek
• Upptendrun:Hvellhetta

• Neikvætt:
• Viðkvæmt fyrir sagga 

og hita
• Ekki hægt að vélhlaða
• Getur valdið vanlíðan 

við notkun
• Gastegundir við 

sprengingu 
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Extra Dynamit

• Næmt fyrir 
uppkveikju

• Orkumikið
• Sprengihraði 6500 

m/sek
• Vatnsþolið
• Geymsluþolið
• Upptendrun: Hvell-

hetta

Sprengiefni/Extra Dynamit

• Jákvætt:
• Næmt fyrir uppkveikju
• Orkumikið
• Mjög vatnsþolið
• Kuldaþolið
• Geymsluþolið
• Sprengihraði 

6500m/sek
• Upptendrun: 

Hvellhetta

• Neikvætt:
• Viðkvætt fyrir sagga 

og hita
• Ekki hægt að vélhlaða
• Getur valdið vanlíðan 
• við notkun
• Gastegundir við 

sprengingu

Sprengiefni/Forkveikjur
Dynoprime/Nobel prime

• Jákvætt:
• Spengigös: 700-

830 l/kg
• Vatnsþolið
• Sprengihraði 

6000-7000 m/sek
• Upptendrun: 

Hvellhetta

• Neikvætt:
• Geymsluþol
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Sprengiefni/Dynotex 4 flokkar

• Jákvætt:
• Fjórir flokkar
• Sprengihraði 1440-

2400m/sek
• Upptendrun: 

Sprengiþráður

• Neikvætt:
• Geymslualdur
• Takmarkað vatnsþol

Anfo
• Ódýrt sprengiefni
• Hægt að vélhlaða
• Ekki næmt fyrir 

hita eða sagga
• Sprengihraði 

1200-2500 m/sek
• Þarf góða 

forkveikju bæði 
hvellhettu og
dynamit

Sprengiefni/ANFO (blanda 95%/5%)

• Jákvætt:
• Ódýrt
• Hægt að vélhlaða
• Ekki næmt fyrir hita 

og sagga.
• Hægt að blanda á 

staðnum
• Sprengihraði 1200-

2500

• Neikvætt:
• Léleg vatnsvörn
• Mikill reykur
• Þarf öfluga forkveikju 

þ.e.a.s bæði 
hvellhettu og dynamit
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Hvellhettur

• Flokkur I:
• Moment hvellhettur með 

tendrunarstyrk 0.28amp,
notaður straumur 
1.10amp.

• Af ofangreindu má ráða 
að mjög lítinn straumstyrk 
þarf til að tendra moment
(örhvellhettur) og því geta 
þær verið viðkvæmar fyrir 
utanaðkomandi straum,
t.d. háspennulínur og 
senditæki

Sprengihnallur
• Sprengihnallur til notkunar 

við sprengingar þ.e.a.s 
notaður til að starta 
rafmagnshvellhettum.

Hvellhettur
• Hvellhettur skiptast í í raun í 

þrjá flokkar: Saman 1 og 1A, 
II og III.
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Rafmagnshvellhettur

Litamerkingar hvellhetta

Rafmagnshvellhettur
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Hvellhettur

• Flokkur II:
• Millisek og hálfsekúndu 

tendrunarstyrkur 1.2amp 
notaður straumur 3.5amp

Hvellhettur
• Flokkur III:
• Moment, millisek, kvartsek

og hálfsekúndu með 
tendrunarstyrk 4.0amp, 
notaður straumur 25amp

• Þekkja má allar hvellhettur 
á litamerkingum.

Hættumerkingar samkvæmt ADR

• 1.1D sprengiefni sem getur valdið stórfeldri
sprengingu.

• 1.2B sprengiefni t.d. hvellhettur/sprengiþræðir

• Aðeins þeir sem hafa almenn ADR réttindi og að 
auki réttindi til að flytja sprengiefni mega aka 
bifreiðum með sprengiefni

• Ath. Muna að sýna myndir af réttum merkingum!!


